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Дослідження феноменології психічного стану благополуччя особистості 

потужно актуалізуються стратегемно-концептуальним трактуванням цього стану 

Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ) як інтегративного маркера 

соматичного і психічного здоров’я людини. Науково доведено, що перманентна 

синергія психопрофілактичного та психотерапевтичного впливу віри в Бога є 

потужним суб’єктним чинником такого стану. А от досліджень почування 

благополуччя нерелігійних осіб, зокрема атеїстів, небагато; в Україні їх зовсім 

немає. Це якоюсь мірою зумовлюється тим, що в українській духовній ментальності 

власне атеїзм -  відносно рідкісний феномен, що, своєю чергою, зумовлено відомими 

геополітичними та історичними чинниками. Але він існує і його необхідно вивчати. 

На нашу думку, підхід до цього феномену з позицій суб’єктного почування 

благополуччя є найбільш вдалим, тому що він безпосередньо влучає у інтегративний 

показник психічного здоров’я індивіда, як базисного фактора та головного показника 

якості буття нації й держави. Отже, актуальність дисертаційної розробки 1.1. Ягіяєва 

не викликає жодних сумнівів.

Сформульовані автором мета, завдання, об’єкт і предмет дисертаційного 

дослідження цілком відповідають його темі, охоплюють усю ту проблематику, 

теоретичне й емпіричне вивчення якої є необхідною умовою забезпечення достатньо 

вагомої наукової новизни та практичної значущості одержаних результатів, а відтак, 

коректно структурують логіку розгортання його процедури. Успішну стратегію 

дослідження вдалось розробити завдяки вибору для аналітичного вивчення саме тих 

наукових джерел, у яких представлено концептуальний базис для потенційно 

плідного підходу до проблеми цієї дисертаційної розробки, та належне теоретичне 

опрацювання вибраних джерел. Це, по-перше, засвідчує належний рівень науково-

психологічної підготовки, ерудиції та інтелекту автора, по-друге, дозволило йому
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створити блок з валідних та надійних методик для емпіричного фрагменту

дослідження та одержати за його допомогою вагомі, статистично значущі емпіричні
І

показники. Своєю чергою, узагальнення та інтерпретація цих показників 

забезпечили формулювання науково вагомих висновків, наукової новизнй та 

практичної значущості дисертаційного дослідження 1.1. Ягіяєва.

Найбільш значущим положенням наукової новизни вважаємо таке: «Розкрито 

зміст зв’язків атеїстичних переконань з психологічним благополуччям та його 

складовими: атеїстичні переконання негативно пов’язані з більшістю складових 

благополуччя; атеїстам властивий негативний зв’язок наявності смислу та автономії; 

позитивний -  цілей та смислу життя». При цьому, їхні цілі та смисл -  суто 

матеріальні. Воднораз, цілком відповідно, виявилась більша залежність 

благополуччя атеїстів від зовнішніх об’єктивних умов.

Аналітичне вивчення змісту та логічного структурування першого розділу цієї 

дисертації переконує, що її автор достатньо глибоко занурився у проблему й охопив 

досить розлогі аспекти її семантичного поля. Зокрема, показав універсальність 

чинників благополуччя та прямопропорційний каузальний зв’язок релігійної віри й 

релігійної активності суб’єкта з його інтегрованим почуванням благополуччя. Цей 

універсальний змістовий базис дозволив виразно окреслити відмінності у цьому 

почуванні в групах досліджуваних, виокремлених за критерієм їх ставлення до 

Трансцендентного. Своєю чергою, ці відмінності слугували достатньо коректному 

вивченню конгруентності цінностей особистості та її референтних груп у 

формуванні й функціонуванні її суб’єктного стану психологічного благополуччя.

Загалом правильно трактується основний психологічний зміст атеїзму як 

світогляду. Це забезпечило включення у комплекс обраних дисертантом валідних і 

надійних психодіагностичних методик «Ціннісного опитувальника РУО-К2Я», 

результати використання якого утворили кореляційну матрицю для:

1. Ключового висновку його дисертаційного дослідження: на психологічне 

благополуччя осіб з атеїстичними переконаннями впливають: конгруентність 

цінностей, соціальна підтримка, цілі та смисл життя. Два з цих трьох чинників -  

світоглядно-аксіологічно-екзистенційні.



власним матеріальним добробутом, їм не дуже турбують нескінченні економічні, 

соціальні, політичні, культурні негаразди та руйнації в Україні, трагічним апогеєм 

яких є гібридна війна. Отож на них не діють лонгітюдні чинники віри в Бога в нашій 

країні, а саме: На жаль, ні Помаранчева революція, ні Революція Гідності не зламали, 

як очікувалось, розгул ірраціонально-захланно-агресивних сил людської природи, 

що виявляються у цинізмі, меркантильно-утилітарному нігілізмі, бездуховності, 

аморалізмі, озлобленні, ворожості й ворожнечі, у готовності чинити злочини, притім 

не лише через життєву необхідність, безвихідь, навіть красти й наживатись на крові, 

яку проливають наші воїни, захищаючи Україну. За таких умов багато порядних, 

людяних людей збагнули свою нездатність вплинути на ситуацію в країні і на власне 

становище, свою економічну, соціальну, політичну неспроможність, глибоко 

вражені фруструючою розгубленістю, безперспективністю, а відтак, сталим страхом 

перед реальними загрозами життю, здоров’ю, не кажучи вже про добробут своїх 

дітей, батьків і свої власні. Ефективним фактором протидії фрустрації такого роду 

завжди була і є віра в Бога.

'Воднораз, дисертаційне дослідження І. І. Ягіяєва не позбавлене окремих 

недоліків і упущень, зокрема:

1. Автор компетентно порівняв гедоністичне та евдемонічне тлумачення 

почування благополуччя особи, однак, не виявив статистично значущих показників 

їх співвідношень у атеїстів, атеїстів-матеріалістів, індиферентних та віруючих, що не 

дозволило встановити чи, бодай, гіпотетично окреслити спрямованість кожної з цих 

груп за основним у гуманістичній науці критерієм -  аксіологічним (духовно- 

гуманістичну чи утилітарно-меркантильну).

2. Автор вживає термін «атеїстичні переконання», але не показує, що вони 

базуються на вірі. Адже, науково переконати, тобто, довести неіснування Бога, 

Трансцендентного, як і його існування, людський розум неспроможний. Отже, у 

людини є лиш один суворо диз’юнктивний вибір -  вірити або в його існування 

(релігійність), або в неіснування (атеїзм). А ця позиція, остаточно визнана 

гуманістичними релігійними конфесіями і наукою як засадова, якраз і виводить на 

аксіологічний критерій істинності світоглядних диспозицій, зі всіма плідними 

перспективами щодо наукових досліджень цих диспозицій.



2. Виявленої істотної відмінності між атеїстами та віруючими: для атеїстів 

пріоритетно цінними є гроші, успіх та інтелектуальні заняття, другорядними -  

цінності родини та допомоги іншим людям. Для віруючих -  навпаки. З цим цілком 

узгоджується узагальнений висновок даних емпіричного дослідження, що 

благополуччя атеїстів та, меншою мірою, індиферентних суттєвіше пов’язане з 

об’єктивними життєвими умовами, ніж благополуччя релігійних людей. Тобто, ще 

раз емпірично підтверджено альтруїстичний тренд християнської віри, що 

зумовлюється парадигмою Заповідей Любові Ісуса Христа. Ці відмінності, на нашу 

думку, вказують на причину виявленого низького інтересу атеїстів щодо 

екзистенційних пошуків смислу життя, попри його детермінуючий вплив на стан 

їхнього благополуччя -  природно, що захоплені «гонитвою за ідолами», серед яких 

головними, згідно з Е. Фроммом, є успіх та гроші, вони не мають часу й снаги щодо 

«ідеалів». Отже, виходить, І. І. Ягієв, емпірично підтвердив також одну з основних 

концепцій «гуманістичного психоаналізу» Е. Фромма -  “Езсаре &от Ргеесіот”. 

Понад це, емпірично підтверджено і важливе положення логотерапії В. Е. Франкла: 

Наявність смислу життя позитивно пов’язана зі складовими психологічного 

благополуччя за всією вибіркою. При цьому, окремі негативні кореляції смислу 

життя й почування благополуччя у групі релігійних респондентів дисертант, на нашу 

думку, інтерпретує недостатньо коректно, дещо поверхово.

Цілком відповідають концепції логотерапії отримані дисертантом показники 

психологічного благополуччя, які у атеїстів-матеріалістів вищі, ніж у не 

матеріалістів, подібно до того, що ці показники у віруючих вищі, ніж у атеїстів на 

загал. Ці показники опосередковано засвідчують значущість впевненості у 

істинності переконань для психологічного благополуччя: матеріалісти, котрі 

ідентифікуються зі світоглядним атеїзмом, мають більш визначений, цілісний та 

несуперечливий світогляд, ніж не матеріалісти, і він суголосний світоглядним 

диспозиціям їхньої групи.

Однак, досліджувані І. І. Ягіяєвим атеїсти та індиферентні щодо релігії особи 

вважають оточуючий людство світ більш безпечним і почуваються більш 

убезпеченими в ньому, ніж віруючі. Даний факт можна пояснити тим, що світогляд 

цих атеїстів та індиферентних -  егоїстично-утилітарний, вони переймаються лиш



3. Рекомендаціям дисертанта щодо психологічного супроводу осіб з різним 

світоглядним розумінням Трансцендентного і ставленням до нього, суть яких 

полягає у стимулюванні суб’єктно-психологічних чинників стану благополуччя 

кожного клієнта, незалежно від його релігійності, індиферентності щодо релігійних 

питань чи атеїстичності, слід надавати духовно-морально-гуманістичної 

екзистенційної спрямованості.

4. Розкрито зміст зв’язків атеїстичних переконань з психологічним 

благополуччям суб’єкта та його складовими, однак, не виписані власне чинники, які 

зумовлюють психологічне благополуччя атеїстів, що ставить під сумнів належне 

виконання другого завдання дослідження. Залишається здогадуватись, що чинники 

благополуччя -  це його складові.

Однак, висловлені зауваження не можуть знизити загалом достатньо високий 

науково-дослідницький рівень цієї дисертації. Вони носять переважно характер 

побажань щодо логіки структурування концептів подальших розробок його 

проблематики, зокрема, заангажованих автором крос-культурних, динаміки 

релігійних та атеїстичних переконань особистості тощо.

Таким чином, є всі підстави для висновку, що науковий рівень дисертаційного 

дослідження «Чинники психологічного благополуччя особистості атеїста» 

відповідає всім вимогам ДАК України до кандидатських дисертацій. Воно є 

самостійною і завершеною науковою працею, яка містить нові науково значущі 

теоретичні й емпіричні результати, а його автор, Ілля Ігорович Ягіяєв заслуговує 

присудження наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 

19.00.01 -  загальна психологія, історія психології.
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ВІДЗИВ 

офіційного опонента

кандидата психологічних наук, доцента Бринзи Ірини В’ячеславівни 

на дисертаційну роботу Ягіяєва Іллі Ігоровича «Чинники 

психологічного благополуччя особистості атеїста», представлену до 

захисту на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук зі 

спеціальності 19.00.01 - загальна психологія, історія психології

Дисертаційна робота Ягіяєва Іллі Ігоровича присвячена вивченню 

чинників психологічного благополуччя особистості атеїстів у їх 

взаємозв’язках і співвідношенні з чинниками психологічного благополуччя 

релігійних та індиферентних щодо релігії осіб. Спрямованість дослідження 

має надзвичайну актуальність, яка визначається, на наш погляд наступними 

обставинами. По-перше, проблема психологічного благополуччя атеїста є 

такою, що рідко ставала предметом психологічних досліджень. По-друге, 

сучасна психологічна теорія і практика, розгортаючи проблему детермінант 

психологічного благополуччя особистості, яка ідентифікує себе як атеїста, 

релігійного та індиферентного, отримує перспективи з позиції паралельного 

застосування різноманітних, почасти конкуруючих підходів, як-то 

гедонічного та евдемонічного підходу в дослідженні благополуччя.

В дисертації Ягіяєва І.І. викладено теоретичні засади проблеми, 

описано стратегію, основні методи та результати емпіричного дослідження.
*

Кожний з розділів містить цікаві теоретичні та емпіричні дані, які 

представлені відповідно до висунутих завдань і мети дослідження. Слід 

відзначити послідовність у організації кожної частини дослідження, 

структурування етапів роботи, що взаємопов'язані між собою та створюють 

єдину логічну систему.

Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, які послідовно та 

логічно репрезентують напрям розгортання стратегії наукового пошуку, а
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також висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних 

джерел та додатків.

У вступі конкретизовані об’єкт і предмет дослідження; мета і завдання 

відображають логіку теоретичної та емпіричної частин роботи.

Наукова новизна дослідження представлена поглибленням знань 

психологічної науки про відмінності змісту психологічного благополуччя 

осіб, які ідентифікують себе як атеїстів, залежно від наявності у них 

матеріалістичних переконань; розкриттям змісту зв’язків атеїстичних 

переконань з психологічних благополуччям та його складовими; уточненням 

суб’єктивних цінностей в групах атеїстів, релігійних та індиферентних щодо 

релігії осіб, а також їх зв'язок з психологічним благополуччям; уявленням 

про роль конгруентності цінностей особи та групи, до якої вони належать у 

формуванні психологічного благополуччя.

Практична значущість дисертації полягає, по-перше, у використані 

результатів дослідження при викладанні дисциплін «Психологія 

самопізнання», «Психологія особистості», «Психологія релігії», «Психологія 

культури» для студентів психологічних факультетів, а також при організації 

системи соціальної допомоги, по-друге, в розробці та впровадженні 

рекомендацій, що базуються на принципах екзистанційної психології та 

спрямовані на підвищення якості міжособистісних стосунків.

Перший розділ дисертації «Теоретичні підходи до вивчення 

психологічного благополуччя осіб з атеїстичними переконаннями» 

присвячений розкриттю проблеми психологічного благополуччя та його 

складових, виокремленню ознак релігійності та атеїстичних переконань.

В теоретичній частині дисертації заслуговують на увагу декілька 

моментів, а саме: автором здійснений ґрунтовний теоретико-методологічний 

аналіз феномену психологічного благополуччя і висунуто припущення, що 

чинники та складові благополуччя є універсальними, традиційно вони 

пов’язані із залученістю особи до релігійних вірувань та загалом релігійного



життя, пропонується й можливість віднайдення світських стратегій 

досягнення психологічного благополуччя.

У другому розділі дисертації «Організація, загальна методика та 

методи емпіричного дослідження чинників психологічного благополуччя 

особистості атеїста» автор викладає ті теоретичні положення, які будуть 

перевірятися емпірично, обґрунтовує завдання та гіпотези емпіричного 

дослідження, описує методичний інструментарій, обґрунтовує 

репрезентативність вибірки досліджуваних.

Комплекс підібраних психодіагностичних методів, який використовує 

автор, є цілком адекватним для досягнення мети роботи та вирішення її 

основних завдань. Репрезентативність вибірки дослідження забезпечувалася 

якісно та кількісно. Це дозволяє дійти висновку про достатній обсяг 

запроваджених досліджень, що свідчить про наявність вельми ґрунтовної 

доказової бази фактичних даних в дисертаційній роботі здобувана.

На основі узагальнення аналітичних результатів в другому розділі 

представлено гіпотетичну модель взаємодії суб’єктивних чинників 

психологічного благополуччя та його складових. Дана модель схематично 

представлена блоком суб’єктивних чинників психологічного благополуччя, 

блоком психологічного благополуччя, що містить евдемонічні та 

гедоністичні складові та блоком релігійних та атеїстичних переконань.

У третьому розділі «Результати емпіричного дослідження 

особистісних чинників психологічного благополуччя атеїстів» представлено 

статистичні дані складових психологічного благополуччя релігійних осіб та 

атеїстів, здійснено кореляційний аналіз між показниками суб’єктивного та 

психологічного благополуччя, цінностями, зв’язності, сенсу життя, базовими 

потребами та благополуччям, надані результати дисперсного аналізу, 

регресивного аналізу в групах осіб, які ідентифікують себе як атеїсти, 

релігійні та індиферентні щодо релігії осіб.

У даному розділі встановлено, що профілі цінностей атеїстів та 

релігійних досліджуваних виразно відрізняються; спростована гіпотеза про



те, що релігійні люди порівняно з атеїстами та індиферентними щодо релігії 

особами оцінюють світ Як менш небезпечний; підтверджено припущення про 

опосередкованість внеску чинників психологічного благополуччя у власне 

благополуччя; атеїсти й індиферентні щодо релігії особи значно менше за 

релігійних досліджуваних задоволені соціальною підтримкою в 

міжособистісних стосунках; атеїстам властиві суттєво нижча наявність сенсу 

та пошук сенсу в порівнянні з релігійними досліджуваними; особи, які 

ідентифікують себе як атеїстів, відрізняються між собою за критерієм 

наявності або відсутності матеріалістичних переконань.

Достовірність отриманих теоретико-емпіричних результатів 

дослідження забезпечується методологічною обґрунтованістю наукових 

положень, досконалим теоретичним аналізом проблеми, застосуванням 

надійного та валідного методичного інструментарію, підбором 

репрезентативної вибірки, використанням математико-статистичних методів 

та грамотним описуванням даних.

Загалом, проведений аналіз дисертації дає можливість стверджувати, 

що представлена робота є серйозним дослідженням на актуальну тему, 

виконаним на досить високому теоретичному та методичному рівні, має 

подальші перспективи пошуку, що торкаються крос-культурних досліджень. 

Наведені в роботі теоретичні положення і практичні результати доповнюють 

психологічні знання, накопичені в різних галузях психології (загальної 

психології, диференціальної психології, психології особистості, психології
*

релігії, психології культури).

Наголошуючи на теоретичній, емпірико-практичній значущості 

проведеного дослідження, усе ж необхідно висловити наступні зауваження та 

побажання:

1. Перше завдання дослідження передбачало на основі аналізу підходів 

до явища психологічного благополуччя релігійних осіб розробити 

теоретичну модель чинників психологічного благополуччя атеїстів. 

Розв’язання даного завдання ми очікували на шпальтах, або у висновках



першого розділу, так як і назва параграфу 1.4. «Аналіз дослідження чинників 

психологічного благополуччя релігійних осіб та атеїстів» це передбачало, але 

не сталося.

Однак, у другому розділі в параграфі 2.2. «Емпірична модель 

дослідження чинників психологічного благополуччя особистості атеїста» на 

сторінці 80 рисунку 2.1., дисертант представив схематичне зображення 

теоретичної моделі взаємодії суб’єктивних чинників та складових 

психологічного благополуччя особистості атеїста. Постає запитання, все ж 

таки це теоретична модель, або вже емпірична модель? У висновках другого 

розділу ми також не знайшли цьому пояснення.

2. В роботі залучено широкий спектр математико-статистичних методів 

для перевірки висунутих гіпотетичних припущень, це і кореляційний, 

дисперсійний, регресійний аналіз. На нашу думку, для емпіричної перевірки 

теоретичної моделі взаємодії суб’єктивних чинників та складових 

психологічного благополуччя особистості атеїста більше підійшов 

факторний аналіз, він надав би можливість вивчити структуру факторів за 

якими стоять комбінації зв'язків тільки тих чинників та складових 

благополуччя, які в більшій мірі пов’язані з ними, представлених і виділених 

на основі їх внутрішніх закономірностей. Крім цього, надав можливість 

побудувати і порівняти факторні структури показників психологічного 

благополуччя осіб, які ідентифікують себе як релігійні та індиферентні.

3. В представленій роботі віковий діапазон досліджуваних складає від
*

17 до 40 років, що охоплює юнацький вік, молодшу дорослість і дорослість. 

На нашу думку, доцільніше було врахувати вікову періодизацію за 

Е. Еріксоном і вивчати не однорідну вибірку, як запропонував дисертант, а 

поділити її на три вибірки, так як психологічні явища, що вивчаються 

(психологічне благополуччя, цілі, сенси життя, переконання, цінності та ін.) 

мають ознаки мінливості, а кожний віковий період розвитку має різні 

психосоціальні завдання. Так в період юнацького віку притаманне перше 

незбиране усвідомлення себе і свого місця в світі, здатність бути вірним



(ідентичність проти поплутаної ідентичності), в період молодшого дорослого 

віку - встановлення близьких дружніх зв'язків, здатність любити (інтимність 

проти ізоляції ), в період дорослого віку - продуктивність, здатність 

піклуватися (генеративність проти стагнації).

4. Нажаль текст дисертації не позбавлено деяких формальних 

недоліків. Викладений у роботі науковий матеріал сприймався читачем 

легше, як би дисертант звів у таблицю назви всіх показників за 

досліджуваними методиками, що підлягають аналізу і для зручності 

користування розмістив її в додатку, або після змісту. У змісті дисертації 

додатки не поділені на підрозділи і не позначені за сторінками, це також 

створює незручності, ускладнює знайомство з текстом роботи. Також є 

зауваження до оформлення самих додатків, та посилання на них у тексти 

дисертації. В тексті третього розділу є зауваження до оформлення таблиць, 

це стосується некоректності в назвах таблиць, що відображають результати 

статистичних даних та кореляційного аналізу (табл. 2.14; 2.15; 3.3; 3.4; 3.5; 

3.6; 3.9; 3.10; 3.13; 3.14; 3.21).

Висловлені зауваження та побажання не впливають на загальну 

позитивну оцінку цієї наукової роботи. Можна зазначати, що дисертаційна 

робота Ягіяєва Іллі Ігоровича є актуальною для сучасної психології, має 

наукову новизну, теоретичну та практичну значущість, є завершеним 

дослідженням, в якому отримані наукові обґрунтовані результати щодо 

розкриття чинників психологічного благополуччя осіб, які ідентифікують
*

себе як атеїстів.

В авторефераті та наукових публікаціях відтворено основний зміст 

дисертації. Виклад змісту основних положень у дисертації та автореферату є 

ідентичними. Основні результати дисертаційній роботи опубліковані в 12 

статтях, серед яких: 6 статей у наукових фахових виданнях, що включені до 

переліку, затвердженого МОН України; 2 статі в іноземних виданнях; 4 тези 

виступів на наукових конференціях і семінарах.



Викладене вище дає підстави стверджувати, що дисертаційна робота за 

темою «Чинники психологічного благополуччя особистості атеїста» є 

завершеним, самостійним науковим дослідженням, яке відповідає вимогам 

п. 11 «Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України № 567 від 24 липня 2013 року, а її автор, 

заслуговує присудження наукового ступеня кандидата психологічних наук за 

спеціальністю 19.00.01 - загальна психологія, історія психології.
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